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ينظم مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية 

مركز دراسات الدكتوراه بكلية العلوم القانونية و ب

تحت االقتصادية واالجتماعية المحمدية مؤتمر علمي 

 عنوان:
 

 

التطور الديمقراطي و الرهانات 
سيةالجيوسيا  

 
2022دجنبر  23و  22أيام   

 

 

 
 

كلية العلوم القانونية و بقاعة الندوات ب

 االقتصادية واالجتماعية المحمدية
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                                                                  المؤتمرتقديم موضوع         

                                                                  

الشهيرة لباديو، مختبر الدراسات  ةالمقولما الذي اسمه الديمقراطية؟ باستحضار  

ثات إلى إعادة التفكير في النموذج السياسية و الحكامة الترابية يدعو الباحثين و الباح

 اليتحرك. هذا المجهود الفكري  وعالمي الديمقراطي و رهاناته في مجتمع إفريقي

 االجتماعيةيتطلب فقط الرجوع إلى معنى الفعل العمومي و لكن أيضا فكرة العدالة 

دول الشمال التي عرفت سابقا  االحتجاجاتفي وقت تتصاعد فيه المطالب الثقافية و 

أنظمة سلطوية و مستبدة، تتميز اليوم بارتباطها بالنموذج الديمقراطي و دولة الحق و 

           الحداثة القانون كنتاج لثورات القرن الثامن عشر عندما دخلت أوروبا إلى مرحلة

المتحدة لكل المنتظم الدولي كنموذج يحتذى  األممهذا المسار الديمقراطي تقدمه 

التأمل في المعايير المشكلة للنجاح المفترض لهذا النموذج، يبرز تصورا . إن به

 األمنللديمقراطية كتوافق مؤسساتي مبني على سمو القانون بهدف السالم و 

                اإلنسانو احترام حقوق  االجتماعيةو  االقتصاديةالدولي، التقدم و التنمية 

يمقراطي قادم من الغرب ، يحول التفكير عن القراءة المبنية على نموذج د إال أن 

الذي  االقتصاديالليبرالية و توجهها  لإليديولوجيةالمعنى الحقيقي الذي يمكن إعطاءه 

كغطاء للرهانات الجيوسياسية . بعيدا عن جعله حكرا على  األسواقيفرض فتح 

فقط تملك يستلزم  الالدبلوماسيين و العسكريين، التموقع الجيوسياسي لدولة معينة 

                                                     ها.بالقيم المجتمعية و آليات الحكامة الخاصة 

 يشكل هذا المؤتمر فرصة للباحثين االكادميين و المهتمين بالشأن السياسي لتدارس

                                           عدة محاور.انطالقا من  راهنيهقضايا ذات  و مناقشة 

                                            محاور موضوعاتية  

                السياسية                                                التحوالتالديمقراطية و 

 النزاعات، األمن و حقوق اإلنسان

      الثقافات و المجتمع 
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الورقيةشروط تقديم المقترحات   

يمكن أن تكون مقترحات التواصل باللغة الفرنسية أو العربية أو اإلنجليزية. يجب أن 

 تشمل:

عنوان االتصال. -  

محور البحث المختار. -  

المؤلف )المؤلفون( )االنتماء األكاديمي ، تفاصيل االتصال ، رسائل البريد اإللكتروني( ؛ -  

رهانات الموضوع والمشكلة وأسئلة البحث. -  

                                 باإلضافة إلى ذلك ، يمكن للمؤلفين اختيار عدم توجيه اتصاالتهم نحو محور محدد             
  

 مقترحات الإرسال          

 يجب إرسال نوايا االتصاالت باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية          

     epgotlabo@gmail.comاإللكتروني ، خالل المواعيد النهائية ، على العنوان التالي:عن طريق البريد           

 يجماع مؤلفسيتم نشر األوراق المقدمة في الندوة والتي تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية في         

 

 هامة ريختوا        

شتنبر  20

2022 

 كلمة 500 حدود في المداخالت ملخصات الستقبال لآخر أج

شتنبر  30

2022 

 مبدئيا المقبولة المداخالت مشاريع أصحاب ىالرد عل

نونبر  21

2022 

 .)كلمة 5000 و 3000 حدود في( البحثية باألوراق للتوصل لآخر أج

 23و  22

 2022 دجنبر

 ديةواالقتصا القانونية العلوم بكلية الندوات بقاعة الندوة ميظتن

 المحمدية    واالجتماعية

mailto:epgotlabo@gmail.com
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 اللجنة العلمية

 ذ محمد شادي  عميد كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية المحمدية

مي  مكلف بالبحث العلنائب العميد مدير مركز دراسات الدكتوراه وذ الورياغلي محمد سليم :   

الدراسات السياسية و الحكامة الترابية: رئيسة مختبر خديجةالناصري. ةذ  

 ذ ادريس كودان 
 ذ محمد المودن

صالح نشاط .ذ  

ذة ليلى فتحي                    

 ذ. محمد  زين الدين

 ذة نجاة رؤوف

 ذ العصير عبد الرزاق 

 ذة سعاد رجب

 ذة بهيجة جمال

 ذة هند رستم

ذ حسن دنان        

 اللجنة التنظيمية

منسقة اللجنة التنظيمية                ذة فتحي ليلى  

         في سلك الدكتوراه  باحثة               بوعزة سارة 

باحث في سلك الدكتوراه         مستور سفيان  

.    باحث. في سلك اللدكتوراه      مجاهد حسين   

في سلك الدكتوراه ةباحث            حميي   اميمة  

 غرس هللا عزيز                                  باحث في سلك الدكتوراه          

   باحث في سلك الدكتوراهفاروق عمرول         
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